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الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: مدخل جديد للدبلوماسية املصرية يف 

  إفريقيا

  

  محمود الدين �د. شيماء م�                                                                                                

  ،مدرس العلوم السياسية                                                                                                  

  ،فر�قيةمع�د البحوث والدراسات اإل                                                                                         

  ، مصرجامعة القا�رة                                                                                                             

  امللخص:

 وىف إطار حرصها ،ة ىف السياسة اخلارجية ألية دولةتعترب األداة الدبلوماسية إحدى األدوات الفعال

 - يالتعاون املصر  فريقيا، اختذت مصر مجلة من املبادرات الرامية إىل دعمإ يف يعلى استعادة دورها اإلقليم

فها إحدى الدوائر فريقية بوصسياسية حقيقية لتفعيل الدائرة اإل، على النحو الذى يعكس إرادة يفريقاإل

�نشاء  القيادة السياسية املصرية قرارا هذا اإلطار، اختذت السياسة اخلارجية املصرية. ويف ذات األولوية يف

لتصبح الوكالة املصرية  تغري امسها الحقا ليتا، و 2013الوكالة املصرية من أجل التنمية ىف أواخر عام 

، لتصبح آلية لتعزيز جهود 2014ىف األول من يوليو عام  كة من أجل التنمية، و�سست رمسياللشرا 

وفري دعم يف جماالت بناء القدرات، ونقل املعرفة واملهارات واخلربات، حتقيق التنمية يف إفريقيا من خالل ت

وغريها من جماالت، بغية الرخاء والتقدم يف إفريقيا. ويعترب �سيس هذه الوكالة مبثابة نقطة االنطالق لنمط 

يق بعض جديد من التفاعالت املصرية األفريقية، ىف إطار دبلوماسية التنمية. ولقد متكنت الوكالة من حتق

و�لرغم من ذلك، إال أن الواقع يشري إىل أن مثة عقبات حتول دون  ،اإلجنازات خالل العامني املاضيني

  اضطالع الوكالة مبهامها على النحو املنشود.

 - يذه الوكالة ىف دعم التعاون املصر وىف هذا اإلطار، تسعى هذه الورقة إىل دراسة وحتليل دور ه

ىف ا�االت الىت تعمل ىف إطارها، كما تسعى للتعرف على أبرز التحد�ت الىت جتعل من استمرار  يفريقاإل

  من الصعوبة مبكان. لوكالة ملهامها أمراإجناز ا

  إفريقيا. –الدبلوماسية املصرية  –التنمية  –الشراكة  –الوكالة املصرية  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

The diplomatic tool is one of the most effective tools in the foreign 

policy of any country. As part of its efforts to restore its regional role in 

Africa, Egypt has taken a number of initiatives to support Egyptian-African 

cooperation, reflecting a real political will to activate the African circle as a 

priority in Egypt's foreign policy. In this context, the Egyptian political 

leadership decided to establish the Egyptian Agency for Development in 

late 2013, which was later renamed the Egyptian Agency for Partnership for 

Development, and was formally established on July 1st, 2014, to become a 

mechanism for promoting joint development in Africa. The establishment of 

this agency represents the starting point for a new phase of Egyptian-

African interaction within the framework of developmental diplomacy. 

Since its establishment, the Agency has been able to achieve some 

accomplishments over the past two years. Nevertheless, reality indicates that 

there are some obstacles hindering the Agency's functioning as intended. 

In this context, this paper seeks to study and analyze the role of the 

Egyptian Agency for Partnership for Development in supporting the 

Egyptian-African cooperation in the fields in which it operates. It also seeks 

to identify the main challenges that make it difficult for the Agency to carry 

out its tasks efficiently. 

  إفريقيا. –الدبلوماسية املصرية  –التنمية  –الشراكة  –الوكالة املصرية  الكلمات املفتاحية:

  :مقدمة

تعترب دبلوماسية التنمية ضمن املداخل الرئيسية الىت �تت تنتهجها الكثري من الدول ىف صنع 

ها على استعادة إطار حرص ويف ،البعض ال سيما ىف اآلونة األخريةوتنفيذ سياسا�ا اخلارجية جتاه بعضها 

، يفريقاإل - التعاون املصرىامية إىل دعم فريقيا، اختذت مصر مجلة من املبادرات الر إ يف يدورها اإلقليم

فريقية بوصفها إحدى الدوائر ذات سياسية حقيقية لتفعيل الدائرة اإليعكس إرادة  يعلى النحو الذ

 القيادة السياسية املصرية قرارا األولوية ىف السياسة اخلارجية املصرية بوجه عام. وىف هذا اإلطار، اختذت

لتصبح الوكالة  تغري امسها الحقا ، واليت2013أواخر عام  لوكالة املصرية من أجل التنمية يف�نشاء ا

ة ، لتصبح آلي2014عام شهر جوان األول من  كة من أجل التنمية، و�سست رمسيا يفاملصرية للشرا 

فريقيا من خالل توفري دعم يف جماالت بناء القدرات، ونقل املعرفة إلتعزيز جهود حتقيق التنمية يف 
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فريقية من أجل حتقيق اإل - بدعم الشراكة املصريةها من جماالت ذات صلة واملهارات واخلربات، وغري 

ط جديد من التفاعالت التنمية لدى اجلانبني. ويعترب �سيس هذه الوكالة مبثابة نقطة االنطالق لنم

اإلجنازات ولقد متكنت الوكالة من حتقيق بعض  ،وذلك ىف إطار دبلوماسية التنمية فريقية،اإل -املصرية

و�لرغم من ذلك، إال أن الواقع يشري إىل أن مثة عقبات حتول دون اضطالع  ،العامني املاضينيخالل 

  الوكالة مبهامها على النحو املنشود.

ملصرية للشراكة من أجل التنمية وىف هذا اإلطار، تسعى هذه الورقة إىل دراسة وحتليل دور الوكالة ا

الىت تعمل ىف إطارها، كما تسعى للتعرف على أبرز  ىف ا�االت يفريقاإل - يدعم التعاون املصر  يف

  من الصعوبة مبكان. مرار إجناز الوكالة ملهامها أمراالتحد�ت الىت جتعل من است

مما تقدم، تكمن اإلشكالية الرئيسية للدراسة ىف التعرف على مدى فاعلية دور الوكالة  وانطالقا

، وذلك بوصفها إحدى األدوات يفريقاإل - ياملصر جل التنمية ىف دعم التعاون املصرية للشراكة من أ

  فريقيا.إالسياسة اخلارجية املصرية جتاه  املستحدثة لتنفيذ

هلذا اهلدف، تتبع الدراسة منهج حتليل النظم، حيث تنقسم الدراسة إىل أربعة أقسام  وحتقيقا

إطارها الوكالة، أما القسم رئيسية، يعىن األول منها بعرض ظروف البيئة الداخلية واخلارجية الىت نشأت ىف 

نشائها، وذلك ن وراء إ، فريكز على نشأة الوكالة، وكذا على املهام احملددة هلا، والىت تشكل اهلدف مالثاين

القرارات ذات الصلة بتأسيس الوكالة. و�لنسبة للقسم الثالث، فيعىن بعرض أبرز  على النحو املبني يف

سيسها وحىت وقت إعداد هذه إجنازات الوكالة ىف كل جمال من جماالت اهتمامها، وخالل الفرتة منذ �

لرتكيز على أبرز التحد�ت الىت تعرقل مسرية الوكالة القسم الرابع واألخري من الدراسة، يتم ا ويف ،الورقة

وىف النهاية �تى خامتة الدراسة لتعرب عن أهم  ،مبهامها على حنو ما جيب أن يكون وحتول دون قيامها

النتائج الىت مت التوصل إليها، كما تتضمن أبرز ما مت استخالصه بشأن اإلشكالية الىت طرحتها الدراسة ىف 

  بدايتها.

  ظروف البيئة الىت نشأت ىف إطارها الوكالةأوال: 

لقد سامهت مجلة من الظروف واألحداث الداخلية واخلارجية ىف �يئة ا�ال أمام القيادة السياسية 

إىل اختاذ قرارها  - القيادة السياسية يأ –فريقية، على حنو ما دفعها اإل - صرية لتعزيز الروابط املصريةامل

السياسة  شراكة من أجل التنمية، بوصفها إحدى األدوات الرامية إىل تفعيل�نشاء الوكالة املصرية لل

األحداث سواء على يستوجب عرض هذه الظروف وتلك  يفريقيا، األمر الذإاخلارجية املصرية جتاه 

، وذلك بغية التعرف على ما كان ي، أو على املستوى العاملي، أو على املستوى اإلقليمياملستوى الداخل
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روف من تداعيات سواء مباشرة أو غري مباشرة على �سيس الوكالة وكذا على إجنازها للمهام هلذه الظ

  املوكلة إليها. وفيما يلى عرض ألبرز مسات البيئة الىت نشأت ىف إطارها الوكالة.

 فريقية طة ىف مصر واهتمامها �لدائرة اإلتوىل قيادة سياسية جديدة للسل . 1

ولة، ال سيما على رسم توجهات السياسة اخلارجية ألية د حامسا يفتعترب القيادة السياسية عامال 

، حيث كان للقيادة السياسية دورا مباشرا ولعل هذا ما يتجلى بوضوح ىف احلالة املصرية ي،فريقالصعيد اإل

  ولقد ،ترتيب القارة ضمن هذه األولو�ت حتديد مل اخلارجى �لنسبة ملصر، وكذا يفحتديد أولو�ت الع يف

ينيات والستينيات من السياسة اخلارجية املصرية خالل فرتة اخلمس فريقية حتظى �ولوية يفت الدائرة اإلكان

على  . ولعل ذلك مرده إىل اهتمام الرئيس مجال عبد الناصر �ذه الدائرة، وكذا إىل حرصهعشرينالقرن ال

ارجية على املستويني النظرى ىف توجهات مصر اخل ولعل هذا ما بدا جليا ،تعظيم مكانة مصر ىف أفريقيا

فريقيا ضمن الدوائر اخلارجية الثالث للسياسة إوى النظرى، وضع مجال عبد الناصر والتطبيقى. فعلى املست

وعلى  1اخلارجية املصرية، وجاءت أفريقيا ىف املرتبة الثانية بعد الدائرة العربية يليها الدائرة اإلسالمية.

فريقية �لنسبة ملصر على حتركاته ئيس عبد الناصر ألمهية القارة اإلالر ، انعكس إدراك ياملستوى التطبيق

ولعل خري مثال على  ،فريقية شعو� وحكوماتتعميق عالقات مصر بدول القارة اإلاخلارجية الرامية إىل 

 ،نويباإلقليم اجل فريقية، وخاصة يفكات التحرير الوطىن ىف القارة اإلذلك ما قدمته مصر من مساعدات حلر 

هلذه احلركات �لقاهرة، متكنت من خالله من مواصلة النضال من أجل التحرير،   لدرجة أ�ا وفرت مقرا

من إجناز على صعيد كما متكنت من التواصل عربه جبماهريها داخل دوهلا األم إلعالمهم مبا يتم حتقيقه 

   2من االستعمار والعنصرية. التحرير الوطين

فريقيـة حتظـى �ألولويـة الـىت كانـت لطة ىف مصـر، مل تعـد القـارة اإلللسـومع توىل الرئيس السادات   

إزاء  ياملصــر  يرئيســيتني مــن مراحــل التوجــه السياســتتمتـع �ــا ىف الســابق، وهنــا ميكــن التمييــز بــني مــرحلتني 

، 1977فريقيـة يف القـاهرة يف شـهر مـارس مـن عـام إ -قمـة عربيـة بلغت ذرو�ا �نعقـاد أولفريقيا، األوىل إ

دعـم التضـامن  عـن جلانبني، حيث كانـت مبثابـة تعبـريا�ريخ العالقات بني ا القمة األوىل من نوعها يف يوه

أما املرحلة الثانية، فهى تلك الىت بدأت بعد توقيع معاهدة  3حر�ا ضد إسرائيل. فريقي ملصر يفاإل -العريب

                                                           
1 Issaka K. Souare: "Egypt's Evolving Role in Africa: A Sub- Saharan Perspective"., A paper 

Presented at the Institute of Diplomatic Studies in Cairo, 7th April 2008, p. 2 
 :نقال عن الرابط التايل اإلفريقية"، -د. صاحل حمروس حممد: "عبد الناصر والعالقات املصرية 2

http://www.beirutme.com/?p=15847 
  "، نقال عن الرابط التايل:فريقيةاإل -اجلذور التارخيية للعالقات العربية"راوية توفيق:   3

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/5805020F-1094-480C-ACC1-098774E3F5CE 
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 يف يالتوجـه املصـر  انينيـات، بـدأحىت مطلع الثم 1979السلم بني مصر وإسرائيل، وخالل الفرتة منذ عام 

ظلــت  كومــع بدايــة عهــد مبــار ، ى جتلــت تداعياتــه بوضــوح فيمــا بعــدفريقيــة يرتاجــع، األمــر الــذالقــارة اإل

فريقيـا قاصـرة علـى التمثيـل الدبلوماسـى التقليـدى، واسـتمرت علـى هـذا النحـو طـوال إالعالقات بني مصر و 

، أخذ الضعف يعرتي هذه العالقات يف الكثري رن العشرينمن الق فرتة الثمانينيات. ومع مطلع التسعينيات

ولعـل هـذا  ،1ى الثقـايفمن ا�االت ليس السياسية فحسب، وإمنا االقتصادية أيضا، بـل وحـىت علـى املسـتو 

منتصـف التسـعينيات مـن  �� يفأأديـس  تعـرض هلـا الـرئيس مبـارك يف ميكـن ربطـه مبحاولـة االغتيـال الـيت مـا

فريقيـا، حيـث مل تعـد إشـر علـى سياسـة مصـر اخلارجيـة جتـاه انعكس بشكل مبا ياألمر الذ، عشرينالقرن ال

ة أخــرى إىل ولعــل هــذا مــا دفــع قــوى إقليميــ ،2 ير املصــ ي�ولويــة ضــمن دوائــر التوجــه اخلــارجفريقيــا حتظــى إ

 يف يالقياداجع مصر عن القيام بدورها فريقيا بغية ملء الفراغ الذى نتج عن تر إ االضطالع بدور فعال يف

  القارة على حنو ما كان ىف السابق.

، حالت يصر حالة من عدم االستقرار الداخل، شهدت م2011عام جانفي  25ومنذ قيام ثورة 

عام جوان  30وبعد قيام ثورة  ،تذكر سواء داخل القارة أو خارجهادون اضطالعها �ية أدوار خارجية 

القارة  يف يواحملور  يعلى استعادة دور مصر القيادرصها ، بدأت القيادة السياسية تعرب عن ح2013

 يمصر. فف يفللسلطة  يالرئيس عبد الفتاح السيس بعد تويل ييقية. ولعل هذا ما توثق بشكل عملفر اإل

، والتقى بعدها يفريقاإل يعلى أمهية التعاون املصر  يخطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية، أكد الرئيس السيس

ومن �حية أخرى، فقد شاركت عاما.  20فريقية، وهو ما مل حيدث منذ أكثر من إرئيس دولة  40بنحو 

 الوال�ت املتحدة يف - فريقياإرزها قمة ، ولعل من أبيفريقعديد من القمم املعنية �لشأن اإلال مصر يف

 -الكوميساالثالث ( املشاركة يف اجتماعات التكتالت، هذا �إلضافة إىل 2014 عامأوت  واشنطن يف

داث الىت من ذات العام. ولقد كان من أبرز األح ) ببوروندي يف أكتوبرفريقياإشرق  جتمع - لسادكا

 Tripartite Africanفريقيا استضافة مصر لقمة التكتالت الثالث � يتعكس االهتمام املصر 

Summit 26 نتج عنها قيام ، تلك القمة اليت2015عام  جوان 10إىل  6الفرتة من ، وذلك خالل 

تفاقية التأسيسية ملنطقة التجارة احلرة، اليت تعد على اإل فريقية �لتوقيعمن رؤساء الدول واحلكومات اإل

   3فريقية. اإل - قتصادية املصريةإلعالمة يف �ريخ العالقات ا

                                                           
، العـدد 12مات، ا�لـد ، (القـاهرة: اهليئـة العامـة لالسـتعالفريقيـةإآفـاق يونيـو".،  30فريقيـة بعـد ثـورة اإل -ده حممـود: "العالقـات املصـريةعلـى عبـ   1

  19 .ص ،)2015، 43
(القــاهرة: معهــد البحـــوث فريقيــة، ون اإلؤ جملــة الشــابــراهيم نصــر الــدين: "العالقــات املصــرية الســودانية: املــرياث التــارخيى، مــدركات وســلوك".،    2

  23 .)، ص2015، أكتوبر 12د ، عد3والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، جملد 
  22 -21 .ص ص، رجع سابقمعلى عبده حممود:   3



 ISSN: 2588 – 1825                                 2018 مارس، 4، العدد 1مجلة مدارات سياسية                            ا��لد 

 

114 
 

 يفريقعودة مصر لالحتاد اإل . 2

جوان ىف  يفريقاالحتاد اإل قرارا �لغاء جتميد عضوية مصر يف يفريقلقد أصدرت مفوضية االحتاد اإل

عد غياب استمر ما يقرب من ، بدت مصر إىل التنظيم القارى جمددا. ومبوجب هذا القرار، عا2014عام 

من ذات العام، وهو جوان  3على خلفية أحداث  2013جويلية  5ا منذ جتميد عضويتها يف شهر  11

ق حممد د الفتاح السيسي عزل الرئيس األسبذاك الوقت عب ي أعلن فيه وزير الدفاع املصري يفالتاريخ الذ

مؤقتا للبالد، كما أعلن  ة الدستورية العليا وقتذاك رئيسامنصور رئيس احملكم مرسي وتعيني املستشار عديل

م واألمن التابع لالحتاد ولعل هذا ما دفع جملس السل ،لس الشعب وتعطيل العمل �لدستورحل جم

 384 االجتماع رقم ، وذلك يففريقية مصر يف أنشطة االحتاد اإلق عضويالختاذ قراره بتعلي يفريقاإل

لطة بشكل غري فريقي قراره إىل ما أمساه "انتزاع السوعزا االحتاد اإل ي،فريق�لس السلم واألمن اإل

، 2000در عام الصا يإعالن لوم يستوجب العمل وفقا للنحو املنصوص عليه يف يدستوري"، األمر الذ

من ذات  جوان 8 . ويف2007ا�ت واحلكم الصادر عام للدميقراطية واالنتخ يفريقاإلوكذا ىف امليثاق 

 The AUفريقى بتشكيل اللجنة العليا للشئون املصرية العام، قام جملس السلم واألمن اإل

High‐Level Panel for Egypt  الىت عنيت مبتابعة وتقييم التطور احلاصل فيما أمسته مسار

ألفا عمر  "فريقية بر�سة ولقد قام وفد من جلنة احلكماء اإل للنظام الدستوري يف مصر.االستعادة الكاملة 

، حيث التقى عددا من 2014ام عجوان  25وحىت  17بز�رة للقاهرة خالل الفرتة منذ  "كو�ري

ملتابعة  الفة الذكروتال ذلك العديد من الز�رات الىت قامت �ا اللجنة س ولني وممثلي القوى السياسية،ؤ املس

مصر وكذا لبيان موقف االحتاد وأجهزته من تطورات األحداث ىف مصر وكيفية العمل  يف يالوضع السياس

  1.ضمن عودة احلياة الدستورية جمدداي يعلى النحو الذ املشرتك لتحسن هذه األوضاع

ر ، قر 2014جوان  17ثيوبية أديس ا�� ىف العاصمة اإل ، املنعقد يف442رقم  اجتماعه ويف

ولقد جاء هذا القرار  ،هوأنشطت يفريقحتاد اإلاإل إ�اء تعليق عضوية مصر يف يفريقجملس السلم واألمن اإل

هذا املقام، يرجع أوهلا للتقدم احملرز واخلطوات اليت اختذ�ا  ات احتج �ا ا�لس يفإىل ثالث مربر  استنادا

من حقيقة أن تعليق  أما املربر الثاىن فجاء انطالقا السلطات املصرية الستعادة النظام الدستوري يف الدولة.

فريقي مببادئه حتاد اإلم اإلعضوية مصر ملا يقرب من عام أرسلت إشارة قوية إىل الشركاء املصريني حول التزا

قد انطلق  يفريقحتاد اإلاإل الثالث إل�اء تعليق عضوية مصر يفليس هذا فحسب، بل إن املربر  ،وصكوكه

حتاد �ن مثة حاجة لقيامه بدور فاعل من أجل مرافقة جهود املصريني على صعيد التنفيذ من إدراك اال

                                                           
1 African Union Peace And Security Council: 416th Meeting At The Level Of   Heads Of 

State And Government, pp. 1- 4 

http://www.peaceau.org/uploads/auc-416-psc-rpt-egypt.29.1.2014.pdf 
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، وهو ما يستوجب رفع تعليق  عضوية مصر وإعاد�ا إىل أجهزة صنع القرار ىف "الكامل لـ "خارطة الطريق

   1.االحتاد

 - خطوة إجيابية على صعيد تعميق الروابط املصرية يفريقحتاد اإلولقد شكلت عودة مصر لإل

لقمة  23ل الدورة العادية الـ أعما يف يجتلى بوضوح من خالل احلضور املصر  يفريقية، األمر الذاإل

 ، واليت"فريقيةزراعة واألمن الغذائي �لقارة اإلال"فريقي، اليت أقيمت بغينيا االستوائية حتت عنوان حتاد اإلاإل

فريقي، خاصة أن املشاركة جاءت على املستوى الر�سي، حيث مصر بقوة إىل االحتاد اإلدت عودة أك

الفتاح السيسي وألقى خالهلا كلمة أكد فيها حرص مصر على تنمية التعاون مع  شارك �ا الرئيس عبد

إلعداد ، وذلك فريقياإصرية للشراكة من أجل التنمية يف وأعلن فيها عن إنشاء الوكالة امل ،دول القارة

 فريقية ودعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة �لقارة. وخالل فاعلياتو�هيل الكوادر اإل

مقدمتهم رئيس الوزراء  قادة األفارقة ويفمن اللقاءات مع العديد من ال القمة، أجرى الرئيس السيسى عددا

ية ملسار العالقات املصرية اإلثيوبية ووفر ، األمر الذى شكل دفعة إجياب"هيال مار�م ديسالني" اإلثيويب

لىت طاملا أ�رت خالفات فرصة للتعاون والتفاوض حول املسائل ذات االهتمام املشرتك لدى اجلانبني، وا

  2مقدمتها سد النهضة.  ويف ياملاض بينهما يف

  تعميق العالقات املصرية بشركاء التنمية ىف اخلارج . 3

خالل الفرتة  ل واملؤسسات املاحنة للدعم حتسنا ملحوظالقد شهدت العالقات املصرية �لدو 

 يل التنمية، األمر الذى شكل دافعا للجانب املصر السابقة على قيام الوكالة املصرية للشراكة من أج

نت ولقد كا ،فريقيةبني مصر وغريها من دول القارة اإلالختاذ خطوات من شأ�ا دعم الشراكة والتعاون 

مقدمة الدول املاحنة للدعم �لنسبة للحكومة املصرية، حيث قدمت الوكالة  مريكية يفالوال�ت املتحدة األ

مليار دوالر للحكومة املصرية خالل الفرتة منذ  30ما يقرب من  USAIDاألمريكية للتنمية الدولية 

وبعد سقوط مبارك، قامت الوال�ت املتحدة  3.وحىت الوقت احلايل القرن العشرين تصف سبعينياتمن

 Economic Support Fundsمليون دوالر من صناديق الدعم االقتصادي  �65عادة توجيه 

(ESF)  مليون دوالر، للمساعدة يف التحول السياسي يف مصر. ويف  249,5، واليت بلغت 2011لعام

                                                           
1 African Union Peace And Security Council: 442nd Meeting on the 17th June 2014, Addis 

Ababa, Ethiopia, p. 29 

https://issafrica.org/pscreport/uploads/auhpe-report-egypt-16-06-2014.pdf 
  22ص مرجع سابق، ، على عبده حممود  2

3 USAID: About Egypt 

https://www.usaid.gov/egypt 
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املقدمة من صندوق الدعم مليون دوالر يف املساعدات  250، قدمت الوال�ت املتحدة مبلغ 2012عام 

  2013.1ملصر، وحافظت إدارة أو�ما علی نفس مستوى التمويل خالل عام  يتصاداالق

مليون يورو للحكومة املصرية،  449,29منحة قدرها  حتاد األورويبوعلى صعيد آخر، قدم اإل

، على أن ختصص �موعة من ا�االت ذات األولوية مثل 2013وحىت  2010وذلك خالل الفرتة منذ 

املصري،  قراطي وحقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، وحتسني القدرة التنافسية لالقتصاددعم اإلصالح الدمي

، تعهد 2012نوفمرب عام  ويف ،فادة املثلى من املوارد الطبيعيةضوء االست وحتقيق أهداف التنمية يف

ار يورو لدعم ملي 5حتاد األورويب والبنك األورويب لالستثمار والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري بتقدمي إلا

 2التنمية االجتماعية يف مصر.

سب، فمن بني فح حتاد األورويبوبية ملصر على تلك املقدمة من اإلومل تقتصر املساعدات األور 

حتاد األورويب، برز دور فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة �عتبارهم من أهم املاحنني الدول األعضاء يف اإل

"شراكة دوفيل املتعددة األطراف مع البلدان العربية اليت متر مبرحلة الثنائيني ملصر. وحتت رعاية 

، Deauville Partnership with Arab Countries in Transition" 3"انتقالية"

ساعدت كل من الدول سالفة الذكر البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب البحر املتوسط ومن بينها 

نمية الشاملة وخلق فرص العمل. قتصادية، والتجارة واالستثمار والتكامل، والتيف جماالت اإلدارة االمصر 

مليون جنيه اسرتليين للمرفق  70اململكة املتحدة  ر، خصصت وزارة التنمية الدولية يفهذا اإلطا ويف

 . ويفArab Partnership Economic Facility (APEF)االقتصادي للشراكة العربية 

مليون جنيه اسرتليين يف صندوق  40ون الكومنولث مببلغ ؤ كتب اخلارجية وشوقت نفسه، ساهم مال

                                                           
1 Jeremy M. Sharp: Egypt: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, 

(Washington, D.C: Congressional Research Service, June 2013), pp. 11- 12 

https://peacenow.org/CRS%20Egypt%20Report%20-%207-19-13.pdf 
2 The EU Commission: EU-Egypt Task Force agrees major package of economic and 

political assistance for Egyptian transition, pp. 1-2 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/133514.pdf 
يف اجتماع قادة ا�موعة يف دوفيل بفرنسا،  G8 متر مبرحلة انتقالية من جانب جمموعة الثمانية أطلقت شراكة دوفيل مع البلدان العربية اليت  3

ولقد ضمت الشراكة عدد من الدول ي، العريب يف جمال التحول الدميقراط. وتستهدف هذه الشراكة دعم بلدان العامل 2011وذلك يف عام 

ردن وليبيا والكويت واملغرب وقطر وروسيا واململكة العربية واملانيا وايطاليا واليا�ن واأل ورويب وفرنساحتاد األظمات الدولية وهى: كندا ومصر واإلواملن

  مارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والوال�ت املتحدة. ملزيد حول شراكة دوفيل أنظر:واإل السعودية وتونس وتركيا

https://star.worldbank.org/star/ArabForum/deauville-partnership-arab-countries-transition 
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ويف حني  1املشاركة العربية لدعم املشاركة السياسية وحرية التعبري، وكذا لتحسني احلكم يف العامل العريب.

 الفين ومة األملانية بتقدمي الدعممليون دوالر يف إطار شراكة دوفيل، قامت احلك 12أسهمت فرنسا مببلغ 

   2013.2حىت  2011ىف مصر خالل الفرتة منذ  يالالزم لتحقيق التحول الدميقراط

مصر على جماالت  األمم املتحدة اإلمنائي أنشطته يفوعلى صعيد املنظمات الدولية، ركز بر�مج 

. ويف رد بعينها مثل الدميقراطية واحلكم اجليد، واحلد من الفقر، ومنع األزمات، ومحاية البيئة ودعم الطاقة

بـ "الربيع العريب"، عمل بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي على إجياد فرص عمل  فعل على ما عرف إعالميا

واملتوسطة، كما عمل الرب�مج مع احلكومة املصرية للشباب يف مصر من خالل دعم املشروعات الصغرية 

، بلغت النفقات املقدرة لرب�مج األمم املتحدة 2011يف جمال حتسني كفاءة الطاقة وإدارة املياه. ويف عام 

من قبل  يصعيد آخر، حصلت مصر على دعم خارجوعلى  .مليار دوالر 49,88ئي يف مصر حنو اإلمنا

مليون  396,63، حصلت مصر على قرض بقيمة 2013عام  يل، ففمنظمة الدول املصدرة للبرتو 

 OPEC Fund for Internationalدوالر من صندوق األوبك للتنمية الدولية 

Development (OFID) وذلك للمساعدة يف جماالت الطاقة والصحة والسكان ومصارف ،

  3التنمية الوطنية والتعليم وقطاع الزراعة وغري ذلك من جماالت.

الوال�ت  يها مصر من جانب شركاء التنمية يفكان للمساعدات واملنح الىت حصلت عل  ولقد

مبادرات  لقيادة السياسية املصرية على تبينتشجيع ا واألمم املتحدة أكرب األثر يف حتاد األورويباملتحدة واإل

تنشيط الدائرة  على يظل حرص اجلانب املصر  فريقية، وخباصة يفاإل -ل على تعميق الشراكة املصريةتعم

ملشرتكة لدى اجلانبني املصرى جديد يستهدف حتقيق التنمية ا يإطار توجه دبلوماسي فريقية فىاإل

ولقد كان �سيس الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية مبثابة خطوة على هذا الدرب، على  ،يفريقواإل

  حنو ما سيتبني ىف األقسام التالية من الدراسة.

  الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: النشأة واألهداف: �نيا

لصندوق املصري للتعاون الفين أنشئت الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية عن طريق دمج ا

س فريقيا مع الصندوق املصري للتعاون الفين مع دول الكومنولث، وذلك مبوجب قرار السيد رئيس جملإمع 

                                                           
1 The UK Department for International Development and Foreign & Commonwealth Office 

: Arab Initiative: https://www.gov.uk/guidance/arab-partnership 
2 Mohamed Elagati, Foreign Funding in Egypt after the Revolution, (Hague: FRIDE, 

2013), p. 16 
3Mohamed Elagati, Op.cit, p. 17 



 ISSN: 2588 – 1825                                 2018 مارس، 4، العدد 1مجلة مدارات سياسية                            ا��لد 

 

118 
 

هذا اإلطار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قيام الوكالة،  . ويف2013لسنة  959الوزراء رقم 

عام شهر جوان ستوائية ماالبو يف فريقي يف العاصمة الغينية اإلخالل مشاركته يف قمة االحتاد اإل وذلك

ولقد جاء  .2014عام  جويلية يف األول من  إلعالن، بدأت الوكالة تعمل رمسيا، ومبوجب هذا ا2014

يف  ية السياسية يف تعظيم الدور املصر لرغبة القياد انعكاسا -ىف ذاك التوقيتال سيما -ر إنشاء الوكالة قرا

واجلانبني  يروابط املشرتكة بني اجلانب املصر عن اعتزامها تعميق ال واإلسالمية وكذا تعبريافريقية الدول اإل

  1يد حتقيق التنمية املستدامة.إىل دعم جهودها على صع ييؤد ي، األمر الذيواإلسالم يفريقاإل

 اهليكل التنظيمى للوكالة . 1

يتوىل تعترب الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية مبثابة هيئة �بعة لوزارة اخلارجية املصرية، حيث 

ون ؤ ل عضويته �ئب وزير اخلارجية للشرسم سياستها جملس إدارة بر�سة السيد وزير اخلارجية، وتشم

ومن �حية  ،ات الالزمة لتحقيق أهداف الوكالةويتخذ هذا ا�لس القرار  ،من مساعديهفريقية وعدد اإل

ولعل هذا ما جيعلها تعمل كآلية غري منفصلة عن  ،دير الوكالة أمني عام يعينه السيد وزير اخلارجيةي أخرى،

اخلارجية املصرية جتاه وزارة اخلارجية املصرية، لتصبح واحدة من اآلليات واألدوات الرمسية لتنفيذ السياسة 

  2أفريقيا.

 املهام واألهداف الرئيسية للوكالة . 2

لصندوق املصري للتعاون تسعي الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية إىل استكمال ما حققه ا

فريقيا والصندوق املصري للتعاون الفين مع دول الكومنولث علي مدار العقود املاضية، مع إالفين مع 

استحداث سبل مبتكرة للتواصل مع الشركاء الدوليني واحملليني لفتح آفاق تعاون جديدة العمل علي 

فريقية علي النهوض جبهودها خلارجية من جهة، وتساعد الدول اإلتساعد على تنفيذ سياسة مصر ا

التنمية املشرتكة لتحقيق  يابط بني اجلانبني ىف إطار املساعالتنموية من جهة �نية، وتعمل على تعميق الرو 

وتعمل الوكالة على حتقيق مجلة من األهداف الىت وصفتها الوكالة ��ا  ،ا من جهة �لثةىف القارة ودوهل

   3أهداف اسرتاتيجية. ولعل من أهم هذه األهداف ما يلى:

                                                           
، (القاهرة: اهليئة العامة آفاق أفريقيةوزارة اخلارجية املصرية: "الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: الدور.. األهداف.. االسرتاتيجيات".،  1

  63)، ص 2015، 43، عدد 12لالستعالمات، جملد 
  eg/Page.aspx?Id=73-http://eapd.gov.eg/ar"، نقال عن الرابط:�ريخ الوكالة"الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية:   2
  نفس املرجع.  3
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مبا حيقق املنفعة  يفريقاإل -يتباره أداة رئيسية للتضامن املصر تعزيز التعاون اجلنوب/جنوب، وذلك �ع . 1

بادلة للجانبني، على أن يقوم ذلك على مبدأ احرتام السيادة الوطنية، وعدم التدخل يف الشأن املت

   الداخلي ألية دولة، وعدم فرض أية شروط من شأ�ا املساس �ذا املبدأ.

لبناء علي نتائج قمة التكتالت فريقية، مبا يف ذلك اامل االقتصادي بني مصر والدول اإلدعم التك . 2

فريقيا) اليت استضافتها مصر يف إوميسا، والسادك، واحتاد شرق فريقية الثالثة (الكقتصادية اإلاإل

دولة، ويبلغ  �26عتبارها نقطة فارقة أسست منطقة للتجارة احلرة الىت تضم  2015 عام جوان 10

 1تريليون دوالر أمريكي. 1.3مليون نسمة، ويصل الناتج احمللي اإلمجايل هلا  632عدد سكا�ا 

فريقيا، كما تقوم بتشجيع ومساندة إكالة �لرتويج لالستثمار يف دول هلذا اهلدف، تقوم الو  اوحتقيق

من خالل تسهيل اتصاالته مع  القطاع اخلاص املصري علي تكثيف أنشطته يف القارة، وذلك

 يهذا اإلطار، األمر الذ خالل توفري املعلومات الالزمة يف فريقية، وكذا منولني ىف الدول اإلؤ املس

ا من جانب إىل تيسري بدء أعماله ىف هذه الدولة أو تلك من الدول املراد االستثمار فيه ييؤد

 فريقيا.إ املستثمرين املصريني يف

، 2063فريقيا إوأهداف أجندة  األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق ىفريقية علمساعدة الدول اإل  . 3

عن دعم جهود تلك الدول على صعيد تنفيذ  اف اليت مل يستكمل تنفيذها، فضالوخباصة تلك األهد

  اعتمدت من قبل األمم املتحدة يف، وهى تلك الىت2015أجندة التنمية املستدامة ملا بعد عام 

هذا املقام  هداف الىت جتدر اإلشارة إليها يفولعل من أبرز األ 2015.2سبتمرب من عام  نيويورك يف

علي الفقر واجلوع؛ وحتسني الصحة؛ ودعم التعليم؛  على صعيد التنمية املستدامة ما يلى: القضاء

ومتكني املرأة؛ وتعزيز النمو االقتصادي؛ وإقامة جمتمعات سلمية وغري إقصائية؛ وتنشيط الشراكة العاملية 

 3من أجل التنمية املستدامة.

                                                           
1 COMESA Regional Investment Agency: The COMESA-EAC-SADC Tripartite 

Summit 2015 

http://www.comesaria.org/events/the-comesa-eac-sadc-tripartite-summit-2015.71.124.html 
2 United Nations Office for South-South Cooperation - Fact Sheet for Governments – 

http://ssc.undp.org/content/ssc/services/expo/2016/programme/directors_general_forum_201

6/fact_sheet_of_participatingorganization/jcr%3Acontent/parmain/sscdownload_5/file.res/16

DGF%20fact%20sheet%20Egypt.pdf 
3 The UN: Report of the UN System Task Team on the Post‐2015 UN 

Development Agenda 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/faq_untt_report_sep2012.

pdf 
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ا احلديثة، إقامة شراكات مبتكرة علي املستويني الدويل والوطين لتبادل املعارف واخلربات والتكنولوجي . 4

تقليدية وغري تقليدية، على حنو ما يسمح للوكالة �لتوسع   وكذا حلشد موارد مالية إضافية من مصادر

 وحتقيق أهدافها املنشودة. يف براجمها

 مصادر متويل الوكالة . 3

متويل أنشطتها، ذلك  التنمية على العديد من املصادر يفتعتمد الوكالة املصرية للشراكة من أجل 

السياسة اخلارجية  أن اضطالع أية وكالة أو هيئة أو مؤسسة بدور فعال بوصفها إحدى أدوات تنفيذ

استوجب على الوكالة  يمن مصادر غري تقليدية، األمر الذفريقيا إمنا يتطلب متويل ضخم إاملصرية جتاه 

. بق اإلشارة إليها �لكفاءة والفاعلية املطلوبةتنويع مصادر متويلها حىت يتسىن هلا أن حتقق أهدافها السا

ى حمورين أساسيني، األول سـياسة الوكالة يف توفري التمويل الالزم ألنشطتها علهذا اإلطار، تنبىن  ويف

لصندوق املصري للتعاون تفاقيات القائمة �لفعل، واليت سبق لحتقيق االستفادة القصوى من اإل يتمثل يف

أما احملور الثاىن، فيتلخص ىف البحـث عن شركاء  ،امها مع الدول واملؤسسات املاحنةـــر فريقيا إبإالفين مع 

  1فريقية:ة ىف متويل أنشطتها ىف القارة اإلوفيما يلى أبرز املصادر الىت تعتمد عليها الوكالتنمويني جدد. 

 ساندت أنشطة قية اليت فريد هذا البنك من أقدم املؤسسات اإلفريقي للتنمية: ويعالبنك اإل

راكة من مت دجمه داخل الوكالة املصرية للش يفـريقيا، الذإمـع فريقي للتعاون الفنــــي الصندوق اإل

ولذا فقد عملت الوكالة علي إجياد فرص تعاون جديدة مع البنك،  ،أجل التنمية عند �سيسها

 .جمال حتسني الصحةفريقيا، وكذا ىف إم أنشطة القطاع اخلاص املصري يف ال سيما يف جمال دع

  ملالية مرونة يف للتنمية أحد أكثر املؤسسات ا يالبنك اإلسالمالبنك اإلسالمي للتنمية: يعترب

فريقيا. إلصندوق املصري للتعاون الفين مع فريقيا، كما يعد من أقدم شركاء اإدعم التنمية يف 

فريقية األعضاء يف اإليف بعض الدول  يالتعاون معه لتكثيف الوجود املصر وبدأت الوكالة يف 

هذا اإلطار، فقد  سرتاتيجية �لنسبة ملصر. ويفاألمهية اإل البنك، وخباصة تلك الدول ذات

ا لالستفادة من نشاط املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان سعت الوكالة أيض

  .فريقياإغطية خماطر الصادرات املصرية يف الصادرات التابعة �موعة البنك لت

 فريقية: قامت الوكالة �التفاق مع الصندوق على تقدمي العريب للمعونة الفنية للدول اإل الصندوق

 الدعم الالزم ال سيما على صعيد تنظيم الدورات التدريبية بشكل أكثر كثافة من ذى قبل.

 ) وكالة التعاون الدوىل اليا�نيةJAICA تعترب هذه الوكالة ضمن الشركاء التنمويني الرئيسيني :(

وقعت مصر اتفاقا إطار� �لنسبة ملصر منذ فرتة تسبق قيام الوكالة بعشرات السنني، حيث 

                                                           
  رجع سابق.مالوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية:   1
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، واستمر تنفيذ أنشطة التعاون املشرتكة 1998فريقيا مع اليا�ن يف عام إللتعاون الثالثي يف 

فريقيا، مث تقوم الوكالة إوق املصري للتعاون الفين مع لصندطوال السنوات املاضية من جانب ا

يف جمال تنظيم  ، خاصة�JAICAالعتماد على الدعم املقدم من وكالة التعاون الدويل اليا�نية 

دورة يف جماالت عديدة من  11الدورات التدريبية لألفارقة، حيث نظمت الوكالة مع اجلايكا 

 الصحة. بينها الزراعة والكهر�ء والتجارة و 

وبتأمل مصادر التمويل سالفة الذكر، يالحظ أ�ا تنحصر ىف نطاق احملور األول، واملتعلق 

�العتماد على االتفاقيات القائمة �لفعل بني مصر وشركاء التنمية والدول املاحنة. وفيما خيص احملور 

فريقيا،  إاملهتمة �لعمل يف ن دول العامل الثاىن، فقد بدأت الوكالة إجراء اتصاالت متنوعة مع العديد م

، إال أن هذه األطراف مل تقدم أية كبعض دول اخلليج والصني واهلند وكور� اجلنوبية واملكسيك واألرجنتني

  مبادرات لتمويل أنشطة الوكالة حىت �رخيه.

  : اإلجنازات الىت حققتها الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية�لثا

رية للشراكة من أجل التنمية من حتقيق مجلة من اإلجنازات ىف خمتلف لقد متكنت الوكالة املص

وكالة عرب جمموعة من وبصفة عامة ميكن عرض إجنازات ال نمنذ بداية عملهاا�االت احملددة للوكالة 

وهنا ميكن التمييز بني  ،فريقيةخمتلف دول القارة اإل لت حماور رئيسية لنشاط الوكالة يفشك امللفات اليت

كل من هذه احملاور وتشمل: ملف التعاون   يث يسهل تتبع إجنازات الوكالة يفأربعة حماور رئيسية حب

وفيما يلى  ،القدرات، وملف املنح واملساعدات ، وملف التدريب وبناء، وملف التعاون الثقايفيالقتصادا

  خالل السنوات املاضية: بيان �هم ما حتقق من إجنازات ىف كل من هذه امللفات

 يفريقاإل -ي لف التعاون االقتصادى املصر م . 1

من أبرز  Business For Africa Forum "2016فريقيا إاالستثمار يف "منتدى يعترب   

فريقي إقرتحت الوكالة تنظيم مصر ملنتدى إجنازات الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث ا

ك �لتنسيق مع مفوضية فريقيا، وذلإفرص التمويل والتأمني عليهما يف لتشجيع االستثمار والتجارة وتوفري 

رم ش ولقد انعقد املنتدى يف 1فريقي للتنمية، ووكالة استثمار جتمع الكوميسا.فريقي، والبنك اإلاالحتاد اإل

                                                           
1  African Development Bank: Support to Egyptian Agency of Partnership For 

Development (EAPD) For Enhancing Egypt- COMESA Trade And Investment, p.2 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Egypt_-

_AR-Approved-

Support_to_Egyptian_Agency_of_Partnership_for_Development__EAPD__for_enhancing_

Egypt-COMESA_Trade_and_Investment_-_05_2015.pdf 
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كل من وزارة االستثمار، ووزارة   ، ومت تنظيمه من جانب2016 يفريف 21و 20الشيخ خالل يومي 

اخلارجية، ووزارة الصناعة والتجارة اخلارجية، ووزارة التعاون الدويل، �لتعاون مع كل من الوكالة املصرية 

ميسا، وحتت مظلة جلنة االحتاد للشراكة من أجل التنمية وهيئة االستثمار اإلقليمية التابعة ملنظمة الكو 

فريقيا، وذلك إاالستثمار يف  ألساس دفع مشاركة القطاع اخلاص يفاملنتدى يف اولقد استهدف  ،فريقياإل

 فريقيا. ويفإ للمساعدة يف تطوير العالقات والشراكات اجلديدة، وتسليط الضوء على فرص االستثمار يف

اء هذا السياق، تضمن جدول أعمال املنتدى مخسة حماور رئيسية مشلت: الطاقة، والبنية األساسية، والدو 

وقد قامت الوكالة املصرية للشراكة من  ة،ة واملتوسطة، والصناعات الغذائيوالصحة، واملشروعات الصغري 

و�لفعل  ،املنتدى القارة التنمويني للمشاركة يف فريقيا، وكذا لشركاءإالتنمية بتوجيه دعوة جلميع دول  أجل

شبكات معلوماتية للتعاون، وكذا لتبادل فقد وفر املنتدى فرصة للقطاعني العام واخلاص لاللتقاء وبناء 

املستقبل  املتوقع أن جتد طريقها للتنفيذ يفاألفكار ومناقشة العديد من املشروعات التجارية الىت من 

  1القريب.

 ون الثقايفملف التعا . 2

من  �لقاهرة، وذلك حرصا ولني واإلعالميني األفارقةؤ كبار املس  لقد متكنت الوكالة من استضافة

يد عن املعلومات املغلوطة الىت تبثها العد يا حبقائق األوضاع يف مصر، بعيدافريقإتعريف دول  جانبها على

ء حترير أهم ، قامت الوكالة برتتيب ز�رة لوفد من رؤسا2015عام  يفريف من وسائل اإلعالم الغربية. ويف

ز�رة لرؤساء حترير كما قامت برتتيب فريقية من دول حوض النيل وجتمع السادك،  إدولة  15الصحف بـــ 

فريقيا يف أغسطس من ذات العام. وخالل ز�ر�م ملصر، إفريقية يف دول وسط وغرب أهم الصحف اإل

مقدمتهم رئيس  مصر ويف الشخصيات السياسية واإلعالمية يف فريقية بكبارالتقى ممثلو الوفود اإلعالمية اإل

 2خمتلف وسائل اإلعالم املصرية. اإلعالميني البارزين يفرجية وبعض اجلمهورية ووزير اخلا

 ملف التدريب وبناء القدرات . 3

 ية اليتلقد متكنت الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية من تبىن العديد من الربامج التدريب

تقوم و  ،ريقية للمسامهة يف النهوض �مكا�ت الشركاء يف تلك الدولفبناء قدرات الكوادر اإلتستهدف 

الوكالة يف هذا الصدد بتنظيم دورات تدريبية يف العديد من ا�االت كالدبلوماسية، والقضاء، والزراعة، 

                                                           
  نقال عن الرابط التايل:، 2016منتدى االستثمار ىف أفريقيا   1

http://www.businessforafricaforum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D

9%85%D8%B1/%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/?lang=ar 
  م س ذالوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية:   2
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وغريها من ا�االت الىت تتمتع فيها مصر والصحة، والتعليم، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واألمن، 

وتتعاون الوكالة مع عدد من فريقية. القارة اإل ىل األطراف املعنية ىفمبيزة نسبية وخربة جيدة ميكن نقلها إ

أهم املراكز املصرية املتميزة يف تلك ا�االت الستضافة الدورات التدريبية، ومنها معهد الدراسات 

الدبلوماسية، واملركز القومي للدراسات القضائية، وهيئة تدريب القوات املسلحة، ومركز حبوث الشرطة، 

دورة  70من معاهد وهيئات متخصصة. ولقد نظمت الوكالة منذ نشأ�ا قرابة  ومعهد حبوث املياه وغريها

متدرب من دول  260فريقية، وأكثر من متدرب من الدول اإل 1500أكثر من  تدريبية، ضمت

  ا�االت سالفة الذكر. قامت الوكالة برعايتها يف بيان �هم الربامج التدريبية اليت ييما يلوف 1.الكومنولث

 التدريبية ىف جمال الصحة: الربامج  

وقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع مركز الدكتور جمدى يعقوب ألمراض وجراحات القلب، وذلك 

مبقر املركز يف أسوان، مع تقدمي العالج ��ان لبعض  فرص تدريبية ملدة ستة أشهر سنو�لتوفري مخس 

وتدريب  ،يعقوب إلجراء عمليات جراحية جمدياملرضي األفارقة، والقيام بقوافل طبية حتت قيادة دكتور 

أطقم طبية علي إجراء عمليات جراحية يف القلب، واستخدام األجهزة احلديثة ألمراض القلب مقدمة  

لدكتور حممد غنيم ألمراض و�ملثل فقد قامت الوكالة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز ا .كمنحة من الوكالة

مع إمكانية إيفاد  فريقية،تنظيم أربعة برامج تدريبية سنو� للكوادر اإلب املنصورة يقوم مبوجبها املركز الكلى يف

و�لفعل فقد قام  .أخصائيني وفنيني من املركز إلجراء برامج تدريبية بعدد من الدول ذات األولوية ملصر

البولية، بر�مج تدرييب لألطباء األفارقة يف جمال الكلى واملسالك  مركز الدكتور حممد غنيم �ستضافة أول

  2، حتت رعاية الوكالة، �ملشاركة مع البنك اإلسالمي للتنمية.2015عام جوان وذلك يف 

ومن �حية أخرى وعلى ذات الصعيد، فقد تبنت الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية بر�مج 

الكوادر من  600م مبوجبه تدريبيت)، 57357عملى طموح �لتعاون مع مستشفى سرطان األطفال (

ليس هذا  ،الفنية لعدد من مستشفيات القارة عن تقدمي اخلربات ة الطبية يف كافة ا�االت، فضالفريقياإل

رتك ملواجهة سرطان األطفال املش ييقفر اإل -يكالة عملت على تعميق العمل املصر فحسب، بل إن الو 

فريقيا ىف مستشفى إيف دول  د من مرضي سرطان األطفال، وذلك من خالل توفري عالج جماين لعدعمليا

   3سرطان األطفال �لقاهرة.

                                                           
  64، ص م س ذوزارة اخلارجية املصرية:   1
  رجع سابق.مراكة من أجل التنمية: الوكالة املصرية للش  2
  نفس املرجع.  3
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فريقية لتبادل املعارف واخلربات والتكنولوجيا احلديثة، إ -قامة شراكة مصريةمن اهتمامها � وانطالقا

قامت الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية بتنظيم ورشة عمل الستحداث حلول تكنولوجية ملواجهة 

، وذلك �لتعاون مع وزارايت 2014ديسمرب عام  16إىل  15لك خالل الفرتة من و�ء اإليبوال، وذ

 ولقد أوصت األطراف املشاركة يف ،الصحة واالتصاالت، وشركة ميكروسوفت، ومنظمة الصحة العاملية

كنها فريقيا، حبيث ميإة اإليبوال وغريه من األوبئة يف هذه الورشة بضرورة إنشاء آلية معلوماتية ملكافح

للتواصل  جيعلها مركزا يقاية والعالج الالزمة، األمر الذاختاذ إجراءات الو  ىمساعدة األطراف املعنية عل

وتبادل املعلومات واقرتاح احللول �دف التعامل مع الطوارئ الصحية يف القارة �كرب قدر من السرعة 

من أقاليم  يقد تطرأ على أ يتزمات الصحية الوالفاعلية، على حنو حيول دون تفشى األوبئة وتفاقم األ

    1املستقبل. القارة يف

 :الربامج التدريبية ىف جمال األمن  

 ا كان عليه احلال يفلقد شهد العام األول للوكالة نقلة نوعية يف جمال التدريب األمين مقارنة مب

عروفة خبرب�ا العديد من اهليئات املصرية امل فريقى معالتعاون اإلقيام الوكالة بدعم  ل، وذلك من خالياملاض

هيئة تدريب القوات املسلحة وأكادميية الشرطة  ولعل من أبرز هذه اهليئات ،هذا ا�ال الطويلة ومتيزها يف

فريقية، خاصة ىف ظل ريبية متخصصة للكوادر األمنية اإلاملصرية، حيث قامت كل منهما بتنظيم دورات تد

لتفوقهما وخرب�ما يف جماالت بعينها مثل  متنحها ها�ن اجلهتان نظرا لتدريبات اليتهتمام دول القارة �ا

، وفض الشغب، و�مني املنافذ مكافحة اإلرهاب، و�مني الشخصيات اهلامة، و�مني االنتخا�ت

ة ز واحلدود، ومكافحة اجلرمية املنظمة، وإدارة العمليات األمنية، وغريها من جماالت حظيت فيها األجه

فريقية، األمر الذى أدى إىل تزايد اإلقبال على هذه الدورات القارة اإل األمنية املصرية بسمعة طيبة يف

فريقية، وذلك بغية التعرف على أحدث سبل مواجهة التحد�ت ريبية من قبل الكوادر األمنية اإلالتد

  2وحكومات. �دد دول القارة األفريقية شعو�األمنية املشرتكة الىت 

 ىف جمال متكني املرأة: الربامج التدريبية  

فريقية ضمن املسائل ذات األولوية �لنسبة للوكالة املصرية لقد جاءت مسألة متكني املرأة اإل

ور املرأة يف تنمية ا�تمعات للشراكة من أجل التنمية، ولعل ذلك مرده إىل إدراك الوكالة ألمهية وفاعلية د

اإلطار، نظمت الوكالة العديد من الدورات التدريبية اخلاصة �ملرأة، وذلك هذا  فريقية بشكل عام. ويفاإل

                                                           
  ورشة عمل الستحداث حلول تكنولوجية ملواجهة و�ء األيبوالقضا� مواضيعية: الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية:   1

http://eapd.gov.eg/ar-eg/ThematicIssues.aspx  

  ، نقال عن الرابط التايل:"بناء القدرات أنشطة"الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية:   2

http://eapd.gov.eg/ar-eg/TechnicalAssistance.aspx 
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�لتعاون مع املراكز واملعاهد املصرية املتميزة ىف هذا ا�ال. و�لرغم من تراجع نسبة مشاركة املرأة يف برامج 

 كبريا  إال أن الوكالة مازالت تبذل جهدا%، 20، حيث مل تتجاوز 2015و 2014الوكالة خالل عامى 

ل من أبرز الدورات فريقيا. ولعإ ريبية ذات الصلة بتمكني املرأة يفلز�دة نسبة مشاركة املرأة ىف الدورات التد

 إلنسان لكوادر الشرطة النسائية يفعنيت حبقوق ا هذا املقام تلك اليت ارة إليها يفجتدر اإلش التدريبية اليت

. 2014نظمتها الوكالة �لتعاون مع مركز حبوث الشرطة يف ديسمرب من عام  فريقية، واليتإلالدول ا

و�إلضافة إىل ذلك، نظمت الوكالة برامج تدريبية للمرأة األفريقية يف جمايل الصحة والزراعة, �لتعاون مع  

حة وتنمية كلية التمريض جبامعة القاهرة, واملركز املصري الدويل للزراعة، ومركز اإلسكندرية اإلقليمي لص

  1.املرأة

حرصا من الوكالة على تعظيم االستفادة من الدورات التدريبية اليت تنظمها، وكذا علي و   

استمرارية وفاعلية الدور املصرى ىف أفريقيا، أنشأت الوكالة رابطة للمتدربني، وذلك �لتعاون مع البعثات 

، يفريقاإل - يذه الرابطة دعم التواصل املصر ن هم يدف الرئيسوقد كان اهل ،املصرية ىف اخلارجالدبلوماسية 

التواصل بني املتدربني األفارقة واملراكز واهليئات التدريبية املصرية، األمر الذى يوفر آلية ملناقشة  وحتديدا

القضا� ذات االهتمام املشرتك لدى اجلانبني، كما يوفر قناة للرد على أية استفسارات هلذه اجلهة أو تلك 

  2بشكل منظم.

 ملف املنح واملساعدات . 4

فريقية، سواء  تنمية بتقدمي املساعدات للدول اإللقد قامت الوكالة املصرية للشراكة من أجل ال

عملت ولقد  ،عليم الفىن أو أجهزة ومعدات طبيةشكل مساعدات لوجيستية أو معدات للت كانت يف

دول حوض النيل، كما قامت فريقيا، خاصة إدول �مني تواجدها بشكل �بت يف عدد من  ىالوكالة عل

فريقية واملراكز الطبية يف عدد من دول القارة، وكان من أبرزها وير وجتهيز عدد من املستشفيات اإلبتط

  3كل من أوغنده وأثيوبيا وبوروندي.  فريقية يفت املصرية املقدمة للمستشفيات اإلاملساعدا

الطبية لدول القارة، كما عملت على  بتطوير نظام إيفاد القوافل ومن �حية أخرى، قامت الوكالة

تنويع أنشطة هذه القوافل الطبية لتشمل التوعية والتدريب وبناء القدرات. ليس هذا فحسب، بل إن 

ى تعزيز إسهام القوافل يف الوكالة قد حرصت على إقامة شراكات لز�دة عدد القوافل، كما حرصت عل

قام القافلة الطبية املصرية هذا امل  جتدر اإلشارة إليها يفنماذج الىتولعل من أبرز ال ،فريقية هامةإأحداث 

                                                           
   م س ذالوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: �ريخ الوكالة،   1
   64، ص رجع سابقموزارة اخلارجية املصرية:  2

3 United Nations Office for South-South Cooperation: op.cit., pp. 4- 5 
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فريقية حجر صحي خالل بطولة كأس األمم اإلإقامة نظام  ىستوائية علمت إيفادها ملساعدة غينيا اإل اليت

. 2016، هذا �إلضافة إىل أربعة قوافل طبية مت إرساهلا برعاية الوكالة خالل عام 2015عام  جانفييف 

فريقية خالل القوافل الطبية املصرية للدول اإلأكدت الوكالة على اعتزامها تكثيف إيفاد ومن �حية أخرى، 

ساعيها اجلادة الفرتة القادمة، وذلك بغية مساعدة النازحني والالجئني يف دول القارة، كما أكدت على م

حلشد موارد إضافية من الشركاء الوطنيني لتمويل القوافل الطبية دون حتميل ميزانية الوكالة �ية أعباء 

  1إضافية قد حتول دون اضطالع الوكالة مبهامها على النحو املنشود.

املصرية فريقية على القوافل الطبية فحسب، بل إن الوكالة قتصر املساعدات املصرية للدول اإلومل ت

فريقية ىف العديد من ا�االت، كما اإل للشراكة من أجل التنمية قامت بدراسة احتياجات ومتطلبات الدول

فريقية ىف كل من هذه �مكا�م تلبية بعض املتطلبات اإلقامت �يفاد عدد من اخلرباء املتخصصني الذين 

يف جماالت الصحة والبنية التحتية والزراعة  خبريا مصر� 61إلشارة إىل أن هناك حنو ا�االت. وهنا جتدر ا

 لع الوكالة لز�دة عدد اخلرباء يففريقية، وتتطإدولة  20ادهم للعمل ىف أكثر من والري والتعليم مت إيف

  2فريقية السابق اإلشارة إليها ىف هذا املقام.قبل، مبا يتماشى مع املتطلبات اإلاملست

 الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: التحد�ت الىت تعرقل مسرية رابعا

حققتها الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية يالحظ أ�ا قد  ات اليتإن املتأمل �مل اإلجناز 

العديد من ا�االت  فريقية يفمي الدورات التدريبية للكوادر اإلركزت على بعض األنشطة بعينها مثل تقد

هذه ا�االت. ولقد ركزت  الل وجود خرباء مصريني متميزين يفية من ختتمتع فيها مصر مبيزة نسب اليت

رمبا جاء على حساب اإلجنازات العملية  ييم الدورات التدريبية، األمر الذالوكالة على التوسع ىف تنظ

ها تعتمد علي ما يرتبط �آلليات والقنوات اليت األخرى الىت كان من املفرتض أن تقوم �ا الوكالة. ولعل هذا

انعكس على قدر اإلجناز املتحقق، كما انعكس على مدى قدرة  ي�دية عملها، األمر الذ الوكالة يف

ول أن هناك مجلة من التحد�ت هذا اإلطار، ميكن الق حتقيق أهدافها على أفضل حنو. ويف الوكالة على

ون حتقيق املزيد من حالت د تلك اليت يصرية للشراكة من أجل التنمية، وهتواجهها الوكالة امل اليت

 . ولذا يعىن هذا اجلزء من الورقة �لقاءنشاء الوكالة رمسيااإلجنازات خالل السنوات القليلة املاضية منذ إ

، حبيث ذ قيام الوكالة وحىت الوقت احلايلمت رصدها خالل الفرتة من الضوء على بعض هذه التحد�ت اليت

من األمهية مبكان، وذلك إذا ما أريد للوكالة املصرية  أمراذه التحد�ت والتغلب عليها تصبح مواجهة ه

                                                           
  رجع سابق.، مالوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: �ريخ الوكالة  1  

2 United Nations Office for South-South Cooperation: op.cit., p. 4 
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 - لصلة بتعميق الشراكة املصريةحتقيق أهدافها ذات ا جل التنمية أن تضطلع بدور فعال يفللشراكة من أ

بيان �برز  يوفيما يل ي،فريق�لنفع على اجلانبني املصرى واإل فريقية عرب مشروعات تنموية تعوداإل

  ميكن رصدها ىف هذا املقام: التحد�ت اليت

 على آليات عمل الوكالة يغلبة النمط التقليد - 1

متكنت الوكالة من حتقيقها خالل السنوات القليلة املاضية، إال أن   �لرغم من اإلجنازات اليت

الذي مل خيرج عن نطاق  املتأمل ألنشطة الوكالة يالحظ أ�ا تظل متوقفة عند حدود الدور التقليدي

بية للكثري من الكوادر الربامج التدريتنظيم و  عن تقدمي املساعدات احلكومي، فضال -احلكومي التعاون

جماالت تشهد  ظل قيامها بتقدمي خدمات يف فريقية. ولعل هذا ما يعد إجنازا جيدا للوكالة خاصة يفاإل

 طبية املتخصصة يفة بعض املراكز التتعلق �قام ، ال سيما تلك اليتيفريقلدى اجلانب اإل ياحتياج حقيق

هذه  مراكز مصرية ذات خربة يف ختصصات �درة، وذلك �لتعاون مع فريقية يفالعديد من الدول اإل

ر، إال أن هذا ا�االت. ومع التسليم �مهية اإلجنازات املتحققة من قبل الوكالة على األصعدة سالفة الذك

تضطلع به الوكالة من مهام منذ نشأ�ا وحىت  عن دبلوماسية التنمية، ذلك أن كل ما اإلجناز يظل بعيدا

حبد ذا�ا  يلطبية أو غري ذلك من أمور ال تكفإطار املساعدات اإلنسانية أو ا يف�رخيه ميكن أن تصنف 

    1.يفريقحتقق تنمية للجانبني املصرى واإل شكل مشروعات ميكن أن لترتجم يف

مت تطبيقها من قبل تشري إىل أن هذه  فريقى اليتاإل -ياملتأنية إىل أطر التعاون املصر  ولعل النظرة

ال سيما على  يفريقاإل يما مل تنجح ىف دعم التواصل املصر األطر مل تتمكن من حتقيق أية تنمية تذكر، ك

اخلارجية املصرية �تت تتطلب  . وىف هذا اإلطار، ميكن القول أن عملية ختطيط السياسةاملستوى الشعيب

وتعبئة املزيد من  ز�دة التأثري والفاعلية ، وذلك بغيةالتقليدية ت واألدوات غريالعديد من اآلليا إدخال

املوارد والقدرات املصرية، على حنو ما يساعد على حتقيق التنمية املستدامة، ويعمل على استعادة القوة 

 ياألمر الذ فريقية،ت طويلة تركت فيها مصر الساحة اإلفريقيا خالل سنواإ اليت فقد�ا مصر يف الناعمة

 2خمتلف أقاليم القارة. ة على حساب مصر يفأفسح ا�ال أمام دول أخرى لالضطالع �دوار قيادي

  الوكالة واألطراف الشريكة داخليا وخارجياضعف التنسيق بني  - 2

لى صعيد دعم ع يأجل التنمية حىت تضطلع بدور حمور لقد أنشئت الوكالة املصرية للشراكة من 

 ،يفريقواإل يجلانبني املصر يعود �لنفع على ا ية على كافة املستو�ت، األمر الذفريقياإل -الشراكة املصرية

                                                           
 .)، ص2015، 43، عدد 12(جملد  ،آفاق أفريقيةأمين السيد عبد الوهاب: "الوكالة املصرية للشراكة: مدخل لتعزيز دبلوماسية التنمية"،  - 1 

74  
  78 .ص ،املرجع نفس  2
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رات القطاعني العام واخلاص، فضال عن هذا اإلطار، كان ينبغى على الوكالة أن تستند إىل موارد وقد ويف

وهنا جتدر  ،عضالتقارب بني الشعوب وبعضها الب عادة ما يكون أكثر فاعلية يف يالذ يالقطاع األهل

 -نية بتوطيد العالقات املصريةاإلشارة إىل أن الوكالة مل تتمكن من التنسيق بني خمتلف اهليئات الداخلية املع

ولعل هذا ما يعترب أحد التداعيات املباشرة لغلبة  ،اء كانت حكومية أو خاصة أو أهليةفريقية، سو اإل

�ألطر  دون اهتمام كايف ياحلكوم -يالتعاون احلكومركزت على  ة، اليتالنمط التقليدى على عمل الوكال

، مل تتمكن يبقت اإلشارة. وعلى الصعيد اخلارجعلى حنو ما س يفريقاإل -يدية للتعاون املصر غري التقلي

التنمية املشرتكة فريقية والدولية املعنية بتحقيق مل بني خمتلف اجلهات واهليئات اإلالوكالة من حتقيق التكا

. ولعل هذا ما يستوجب إجراء مراجعة دقيقة وسريعة آلليات عمل الوكالة، إذا يفريقواإل يصر للجانبني امل

ى حنو ما خيدم املصاحل فريقيا علإالسياسة اخلارجية املصرية جتاه  تنفيذ أريد هلا أن تصبح أكثر فاعلية يف ما

فريقية مثلما كان احلال ىف القارة اإل يف ييعيد ملصر مكانتها ودورها القياداملقام األول، و  املصرية يف

   1.العشرين ستينيات القرن

 فريقيةاإل -العالقات املصرية فات الرئيسية والقضا� الشائكة يفتراجع االهتمام �ملل - 3

إن املتأمل �مل أنشطة وإجنازات الوكالة على النحو السابق اإلشارة إليه يالحظ أ�ا ركزت جل 

 طبيعة و�لنظر إىل ،فريقيابية واملنح واملساعدات املصرية إلتقدمي الربامج التدرياهتمامها على مسألة 

إطارها، ميكن القول أ�ا جاءت بعيدة عن  تقدمي الدورات واملساعدات يف نشطت الوكالة يف ا�االت اليت

ى سبيل املثال ال من بينها عل فريقية، اليتاإل - الشائكة ىف العالقات املصريةامللفات الرئيسية والقضا� 

مت  يها أثيوبيا، وملف اإلرهاب الذمقدمت لنهضة بني مصر ودول حوض النيل ويفاحلصر أزمة سد ا

وكالة �لرغم من كونه يشكل حتد� كبريا و�ديدا مشرتكا ملصر وغريها من الدول منتد�ت ال جتاهله يف

ة ملصر أو �لنسبة يبدو على جانب كبري من األمهية سواء �لنسب ييقية، وملف األزمة الصومالية الذفر اإل

لرغم من أمهية القضا� عن جممل أنشطة الوكالة، � ابت هذه امللفات متاماولقد غ 2.يفريقلدول القرن اإل

. ولعل هذا ما يدل على أن الوكالة مازالت ياملصر  يذه امللفات على صعيد األمن القومإطار ه املثارة يف

ومع  ،فريقياإالسياسة اخلارجية املصرية جتاه  أى عن االضطالع بدور فعال على صعيد تنفيذ أهدافمبن

فريقيا، إال أن إالسياسة اخلارجية املصرية جتاه  التسليم �ن الوكالة ليست األداة الوحيدة املنوط �ا تنفيذ

ديد من التساؤالت حول مدى تضطلع �ا الوكالة يثري الع تلك القضا� عن كافة األنشطة اليتغياب 
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فريقيا على حنو ما  إ يف يورها اإلقليمإمكانية االعتماد على الوكالة كآلية عملية الستعادة مكانة مصر ود

  السابق. كانت عليه يف

  :امتةاخل

ليمية مواتية ظل ظروف داخلية وإق للشراكة من أجل التنمية للوجود يفلقد ظهرت الوكالة املصرية 

�ت املشرتكة بني مصر وشركائها على صعيد حتقيق التنمية ومواجهة التحد يفريقاإل -ياملصر لدفع التعاون 

و�لرغم من أن الوكالة تعترب وريثة هيئات أخرى يعود �ريخ نشأ�ا إىل مراحل  ،فريقيةل الدول اإلج يف

قد أعطى رسالة  2014عام  يفريققمة االحتاد اإل ال أن اإلعالن عن قيام الوكالة يف�رخيية سابقة، إ

فريقية بوصفها إحدى الدائرة اإلإجيابية مفادها أن مثة توجه بناء من قبل القيادة السياسية املصرية لتفعيل 

عديدة من عدم االكرتاث �لشأن ، بعد سنوات اخلارجية املصرية ىف الوقت احلايلالدوائر الرئيسية للسياسة 

ل خمتلف مراحل صنع وتنفيذ السياسة اخلارجية املصرية، األمر وعدم إعطائه األولوية املناسبة خال يفريقاإل

خمتلف أقاليم  أن كانت مصر حتظى مبكانة كربى يف فريقيا، بعدإ يف ير الذى أسفر عن تراجع الدور املص

  . لعشرينالقارة خالل ستينيات القرن ا

الربط بني  تعزز دورها يف يسيس الوكالة، تعلقت اآلمال �ا كومنذ اللحظات األوىل لتأ

، على حنو ما ياملاض يفانتابت اهليئات السابقة عليها  لتنمية، وتتجاوز أوجه القصور اليتالدبلوماسية وا

 فريقيا، وذلك من خالل إجياد صيغة جديدةإالسياسة اخلارجية املصرية جتاه  جيعلها مبثابة تطوير ألدوات

القارة وتفعيل دورها  ن استمرارية وجود مصر يفإمنا لضمافريقيا، و إ يف يليس فقط لتنظيم التحرك املصر 

  على صعيد مواجهة التحد�ت املشرتكة بني اجلانبني.

ولقد متكنت الوكالة من حتقيق إجنازات ذات �ل، ال سيما على صعيد تنظيم الربامج التدريبية 

اء التنمية على ع شركفريقية، وذلك �لتعاون منح واملساعدات للدول والكوادر اإلوكذا على صعيد تقدمي امل

ة الدور �لت من فاعلي ليت. و�لرغم من ذلك، برزت مجلة من التحد�ت اوالدويل يالصعيدين اإلقليم

. ومن بني هذه نشأت من أجل القيام �ا حتقيق األهداف الطموحة اليت تضطلع به الوكالة يف يالذ

ى أمهية ، دون تركيز علياحلكوم -يحلكومللتعاون ا يرتكان الوكالة إىل النمط التقليدالتحد�ت، برز ا

وخباصة على املستوى  يفريقواإل يالتنمية لدى اجلانبني املصر  دفع التعاون ودعم األمناط واألطر األخرى يف

من األمهية مبكان إذا ما أريد  هذه التحد�ت والتغلب عليها أمرا. وىف هذا اإلطار، تصبح مواجهة الشعيب

تعيد ملصر مكانتها  يفريقاإل -يالتعاون املصر  جبه نقلة نوعية يفرز تشكل مبو للوكالة أن تضطلع بدور �
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